Maj nyheder 2017
Nu kommer maj og vi har lidt nyheder til almindelig information.
Nedenfor en lille oversigt over indholdets emner.
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3.
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Personaleændringer nu og i fremtiden
Generalforsamling afviklet
Ekstraordinær generalforsamling
Fælles forældremøde d. 16. maj
Stiftende generalforsamling støttekreds for friskolen og fribørnehave
Gratis skoleborde, stole m.m.

1. Personaleændringer
Pedel
Hvad de fleste nok ved, så er Janne stoppet med udgangen af april måned.
Vi har slået jobbet op og fået 43 ansøgninger.
Vi arbejder på en finde en rigtig god afløser for Janne, som kan starte senest
1. august.
Vi har hyret (Steen) Mette Wantings mand, til at gøre rent og løse de mest
nødvendige opgaver frem til sommerferien.
Ny indskolingslærer
Maiken har valgt at udfordre sig selv på nye opgave efter sommerferien,
Maiken ville gerne have fortsat på nedsat tid, hvilket dog ikke har været muligt
af pædagogiske årsager.
Maiken har i god tid givet skolen besked så vi har kunnet tage højde for det i
planlægning af næste skoleår.
Som ny lærer er ansat Gitte Walker, der de sidste 5 år har været
børnehaveklasseleder i Faxe kommune. Gitte kan undervise i dansk,
matematik, engelsk og idræt i indskolingen.
En dygtig og erfaren lærer som vi glæder os til starter den 1. juni.
Det betyder, at Gitte starter i den nye 0.kl sammen med de øvrige lærer i
indskolingen.
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Ny afdelingsleder
Dennis har sammen med familien besluttet at flytte til Nordsjælland.
Bestyrelsen og ledelse har de sidste to år været bekendt med, at dette kunne
komme til at ske og har selvfølgelig taget forholdsregler omkring dette.
Derfor kan vi allerede nu fortælle at Stine Rodian bliver ny afdelingsleder, når
Dennis er rejst.
Stine er i dag ansat både i børnehave, SFO og skole.
Stine er uddannet pædagog, har bl.a. tidligere være børnehaveklasseleder og
leder af en børnehave.
Stine bliver, med sin ansættelse som afdelingsleder en, del af
Spjellerupfriskole og fribørnehaves ledelsesteam.
Stine har været på Spjellerup friskole og fribørnehave siden april 2016.
2. Generalforsamling afviklet
Tirsdag var der generalforsamling med bl.a. valg af bestyrelse og ændringer til
vedtægterne. De forslåede ændringer til vedtægter blev vedtaget.
Der vil inden for kort tid blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling
for at få vedtægterne endeligt vedtaget.
Den ny bestyrelse har konstitueret sig:
Claus Pedersen - Formand
Klaus Nikolaj Riber - Næstformand
Mie Sandgaard – Kasserer
Tine Engelsted Jensen – Sekretær
Rikke Jørgensen – Medarbejderrepræsentant
Michael Jørn Linder – Bestyrelsesmedlem
Ditte Riber Højen Rasmussen - Bestyrelsesmedlem
Næste bestyrelsesmøde er den 30. maj
3. Ekstraordinær generalforsamling
16. maj kl. 17.00 – 17.15
Indkaldelse udsendes mandag d. 1. maj
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4. Fælles forældremøde 16. maj kl. 17 – 19.
Sidste år havde vi et fælles opstartsmøde i august, hvilket vi fik rigtig mange
positive tilbagemeldinger på. Den 16. maj følger vi op med et fælles
forældremøde kl. 17 – 19.
Overordnet set vil det være et evalueringsmøde af årets gang med skolens
ledelse. Vi vil præsentere nogle af de nye tilbud det kommende skoleår.
5. Stiftende generalforsamling i støttekreds
Mandag d. 29. maj indkaldes der til musikalsk underholdning og en stiftende
generalforsamling.
Vi starter kl. 19.00 med underholdning af Christian Søgårds Trio.
Christian Søgaard Trio
Pas på, når Christian Søgaard Trio pakker
instrumenterne ud og tænder mikrofonen. Før du får
set dig om, har de tre spillemænd forført dit hjerte og
smittet dig med svimlende livsglæde. Godt hjulpet af
de to gode tekstforfattere Rune T. Kidde og Pernille
Plaetner åbnes der for et nyt og originalt univers. At
opleve Christian Søgårds Trio er som en musikalsk
fortælletime med historier man ikke havde set komme.

6. Gratis skoleborde, stole m.m.

Vi har en del skoleborde, stole, reoler, garderobe reoler m.m. stående i
cykelskuret på skolen.
Vi har ikke plads til det og har besluttet at give det væk, hvis der er nogle der
kan bruge det.
For afhentning kontakt skolen på skoleleder@spjellerupfriskole.dk eller via
intra til Jan og oplys hvem der kommer og afhenter.
Resten vil blive kørt bort som affald.
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